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1. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 
LpAeq,T  ekvivalentní hladina akustického tlaku 

LWA  hladina akustického výkonu 

NP  nadzemní podlaží 

O  osobní vozidla 

TV  těžká vozidla 

2. ÚVOD 

Název záměru:    Farma pro chov nosnic Valov 

Provozovatel:    VEJCE CZ s.r.o. 

     Nedokončená 1618, 198 00 Praha 9 - Kyje 

IČ provozovatele:   274 28 559 

Umístění záměru:                     Ústecký kraj, obec Podbořany 

Katastrální území:    Valov 

Provozní doba:    nepřetržitý provoz, turnusový 

Předmětem hlukové studie je posouzení vlivu záměru na nejbližší chráněné venkovní prostory staveb 

a chráněné venkovní prostory. Záměr spočívá ve využití stávajícího střediska bývalého chovu skotu 

k chovu drůbeže v počtu 306 550 kusů nosnic, přičemž z části bude využita trojice stávajících hal 

a nově budou vystavěny dvě další haly. Zdroji hluku tak bude zejména nově vzduchotechnika 

halových objektů, plnění zásobníků s krmivem, záložní zdroj elektrické energie a související doprava. 

S ohledem na to, že stávající areál není využíván, jsou zdroje stacionární počítány pouze pro stav po 

realizaci a zdroje dopravy před i po realizaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 – Umístění záměru 
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3. HYGIENICKÉ LIMITY 

3.1 Obecné hygienické limity 

Nejvyšší přípustné hladiny hluku jsou uvedeny v nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací. Nařízení vlády definuje nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny 

hluku pro chráněné vnější prostředí a v chráněných venkovních prostorech staveb (CHVPS) pro denní 

a noční dobu. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,T v chráněném 

venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb (s výjimkou impulsního hluku) se 

stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq, T = 50 dB a korekcí přihlížejících k místním podmínkám 

a denní době podle tabulek. 

Tab. 1 - Korekce pro stanovení hygienických limitů (příloha č. 3, část A, NV č. 272/2011 Sb.) 

Druh chráněného prostoru 
Korekce [dB] 

1) 2) 3) 4) 

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických 
zařízení včetně lázní 

-5 0  +5  +15 

Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení 
včetně lázní 

0 0  +5  +15 

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní 
venkovní prostor 

0  +5  +10  +20 

Pozn.: Korekce uvedené v tabulce 1 se nesčítají. 

Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB, s výjimkou 

hluku z dopravy na železničních dráhách, kde se použije korekce -5 dB. 

Pravidla použití korekce uvedené v tabulce 1: 

1) Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů a hluk ze železničních stanic zajišťujících 

vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů. 

Pro hluk ze železničních stanic, zajišťujících vlakotvorné práce, které byly uvedeny do provozu přede 

dnem 1. listopadu 2011, se počítá pro noční dobu další korekce +5 dB. 

2) Použije se pro hluk z dopravy na dráhách, silnicích III. třídy, místních komunikacích III. třídy a 

účelových komunikacích ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů.  

3) Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. 

třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na 

ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu 

dráhy. 

4) Použije se pro stanovení hodnoty hygienického limitu staré hlukové zátěže.  

Konečné posouzení přísluší místně příslušnému územnímu pracovišti krajské hygienické stanici, 

stejně jako určení korekcí a stanovení opatření v případě překročení povolených hodnot. 
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3.2 Hygienické limity vztahující se k zám ěru 
Pro zájmovou lokalitu jsou stanoveny následující limitní hodnoty hluku chráněných venkovních 

prostor staveb a chráněných venkovních prostor. 

Stacionární zdroje - výpočtový bod V1 a V2: 

Den  LAeq,T = 50 dB 

Noc  LAeq,T = 40 dB 

Doprava - výpočtové body V3 a V4: 

Den  LAeq,T = 55 dB 

Odůvodnění: K základní hladině hluku LAeq,T byla připočtena korekce 5 dB pro hluk z dopravy na 
silnicích III. třídy. 

Pro zájmovou lokalitu jsou stanoveny následující limitní hodnoty hluku chráněných venkovních 

prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní: 

Doprava - výpočtové body V5: 

Den  LAeq,T = 50 dB 

Odůvodnění: K základní hladině hluku LAeq,T nebyla připočtena žádná korekce pro hluk z dopravy na 
silnicích III. třídy s ohledem na to, že se jedná o lůžkové zdravotnické zařízení.  

4. ZDROJE HLUKU 

Uvedené zdroje hluku jsou bez výskytu tónové složky ve spektru hluku. Stacionární zdroje hluku jsou 

provozovány nepřetržitě, celodenní provoz. Doprava je realizována pouze v době denní. 

4.1 Fáze výstavby 
Po dobu výstavby může dojít k dočasnému zhoršení hlukové situace v posuzované lokalitě. Zdroji 

hluku budou stavební práce a dále zvýšená dopravní zátěž lokality. Hluk šířící se ze staveniště je 

závislý na množství, umístění, druhu a stavu používaných stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné 

pracovní směně, druhu prací, organizaci práce a opatřeních, které slouží k minimalizaci emisí hluku. 

Žádný z těchto aspektů nezůstává konstantní, mohou se měnit v závislosti na okamžitém stadiu 

výstavby. Pro realizaci stavebních prací budou jako stavební stroje používány běžné stavební stroje 

a standardní technologie. Předpokládá se, že emise hluku pracujících dopravních a stavebních strojů 

nepřekročí přijatelný hlukovou hranici. Nepředpokládá se užívání všech mechanismů současně, 

stavební mechanizmy nebudou používány neustále po celou pracovní dobu a lokalizace zdrojů hluku 

se bude neustále měnit dle okamžité potřeby. Negativní vliv hluku bude pouze dočasný - hluk ze 

staveniště bude vznikat pouze během výstavby, která je časově omezena. Provoz jednotlivých zdrojů 

hluku bude přerušovaný a výhradně v době 6 - 22 hod. 
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4.2 Stacionární zdroje hluku v provozu zám ěru 
Ve stávajícím stavu nejsou v areálu žádné relevantní stacionární zdroje hluku, neboť se jedná 

o nevyužívaný areál. Nově budou haly doplněny vzduchotechnikou, bude zajišťováno plnění 

zásobních sil na krmivo pneumatickým způsobem, umístěn zde bude záložní zdroj elektrické energie 

a realizována bude vnitroareálová doprava, včetně případného parkování osobních vozidel 

zaměstnanců. Doprava a plnění zásobních sil bude přitom v provozu pouze v době denní. 

Tab. 2 - Stacionární zdroje hluku 

Stacionární zdroje hluku 

Hladina 
akustického 

výkonu 
L wa dB(A) 

Hladina 
akustického 

tlaku 
LP dB(A)/ve 
vzdálenosti 

Umístění Počet 

Vzduchotechnika haly 1 
ES 140 

- 
 

61 dB / 7m 
hala 1, jižní štítová stěna 

 
14 

Vzduchotechnika haly 2 
ES 140 

- 
 

61 dB / 7m 
hala 2, jižní štítová stěna 

 
14 

Vzduchotechnika haly 3 
ES 140 

- 
 

61 dB / 7m 
hala 3, jižní štítová stěna 

 
14 

Vzduchotechnika haly 4 
ES 140 

- 
 

61 dB / 7m 
hala 4, jižní štítová stěna 

 
21 

Vzduchotechnika haly 5 
ES 140 

- 
 

61 dB / 7m 
hala 5, jižní štítová stěna 

 
12 

Pneumatické plnění 
zásobníků krmiva *) 

101 dB  haly 1 - 5 7 

Náhradní zdroj elektrické 
energie 

- 75,1 dB / 7m opláštěný agregát 1 

* zdroj je v provozu pouze v denní době po dobu max. 30 min., čemuž odpovídá LWa = 89,0 dB. 

Do stacionárních zdrojů je dále uvažována vnitroareálová doprava a parkování osobních vozidel 

zaměstnanců a návštěv 10 osobních vozidel v denní době. U nákladních automobilů je uvažováno 

s počtem 5 vozidel v jeden den. 
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4.3 Dopravní hluk b ěhem provozu zám ěru 

Doprava spojená se záměrem bude probíhat pouze v době denní. Očekává se nárůst dopravy osobní 

s ohledem na dojíždění zaměstnanců v počtu cca 10 vozidel osobních a dále pak doprava nákladní 

v počtu do 5 nákladních vozidel za den. 

Doprava bude od místa záměru směrována ve směru do obce Podbořany ulicí Valovská až ke 

komunikaci II/224. Ulice Mírová není ve výpočtu uvažována, neboť předpokládaným horším stavem 

je průjezd všech vozidel ulicí Valovská. Do ulice Mírová je navíc omezen vjezd nákladních vozidel na 

3,5 tuny, mimo dopravní obsluhu. 

Na komunikaci II/224 dle sčítání ŘSD v roce 2016 je intenzita provozu lehkých vozidel 2 501 

a těžkých vozidel 342. Po přepočtení na výpočtový rok 2018 jsou celkové hodnoty uváděny jako počet 

osobních vozidel 2 626 a počet nákladních vozidel 342. 

Na komunikaci III/2219 nebylo k dispozici provedené sčítání dopravy ŘSD. Z toho důvodu bylo 

provedeno orientační sčítání dopravy. Do výpočtového modelu je tak zadávána intenzita dle 

orientačního sčítání 716 osobních vozidel a 10 vozidel nákladních během pracovního dne. Sčítání 

bylo provedeno jako orientační pro účely výpočtu a nemusí přesným způsobem reflektovat 

skutečný stav, proto je v závěru navrženo přímé měření hluku po realizaci záměru. 
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5. VÝPOČET HLUKU 

Výpočtové body 

Jako výpočtové body byla zvolena reprezentativní místa, která by měla nejvíce vypovídat o vlivu 

záměru na lokalitu a to jak ze stacionárních zdrojů hluku, tak z dopravy. Výpočtové body byly voleny 

zvlášť pro stacionární zdroje hluku jakožto nejbližší obytný objekt v části Valov a dále pak obytné 

objekty přímo v Podbořanech, kde bude vedena i související doprava. 

Tab. 4 - Pro výpočet hluku byly zvoleny výpočtové body charakterizující nejbližší chráněné objekty 

Výpočtový bod Charakteristika výpočtového bodu 

V1 
Rodinný dům, Podbořany – Valov č.p. 36, 2 NP, cca 200 m Z směrem od záměru, 

výpočet 2 m od V fasády, ve výšce 3 m a 6 m nad terénem. 

V2 
Rodinný dům, Podbořany – Valov č.p. 36, 2 NP, cca 200 m Z směrem od záměru, 

výpočet 2 m od S fasády, ve výšce 3 m a 6 m nad terénem. 

V3 
Objekt k bydlení, Podbořany, ul. Valovská, č.p. 489, 2 NP, cca 2 m od komunikace III/2219, 

výpočet 2 m od V fasády, ve výšce 3 m a 6 m nad terénem 

V4 
Objekt k bydlení, Podbořany, ul. Mírová, č.p. 816, 4 NP, cca 5 m od komunikace III/2219, 

výpočet 2 m od Z fasády, ve výšce 6 m a 12 m nad terénem   

V5 
Objekt občanské vybavenosti – nemocnice, lůžka, Podbořany, ul. Valovská, č.p. 252, 2 NP, 

cca 7 m od komunikace III/2219, výpočet 2 m od Z fasády, ve výšce 3 m a 6 m nad terénem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 - Výpočtové body V1 až V5 
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Výpočet 

Výpočet hluku ze stacionárních zdrojů je proveden pro situaci po realizací záměru, kdy jsou v provozu 

haly 1 až 5 a u dopravy i před realizaci záměru dle provedeného sčítání dopravy. Doprava bude 

realizována pouze v denní době. Výpočtový rok je volen s ohledem na realizaci záměru, tedy rok 

2018. Výpočet hlukové zátěže okolí záměru byl proveden pomocí programu HLUK+, verze 

10.22 profi. Ve výpočtu je zohledněna zeleň v okolí záměru dle skutečného stavu. Podél příjezdové 

komunikace je z části zeleň odstraněna a není tak ve výpočtu zohledňována i přesto, že na původním 

snímku se nachází. 

Tab. 5 - Výsledky výpočtu hlukové zátěže stacionárních zdrojů po realizaci záměru 

Zdroj: HLUK+, verze 10.22 profi 

 

Tab. 6 - Výsledky výpočtu hlukové zátěže z dopravy v denní době 

Zdroj: HLUK+, verze 10.22 profi  

Výp. 

bod 
Výška 

2018 - po realizaci 2018 – po realizaci Hygienický limit Prokazatelné 
překročení 

hygienického 
limitu 

LAeq,8h  [dB] 
DEN 

LAeq,1h  [dB] 
NOC 

DEN/NOC 
LAeq,T[dB] 

V1 
3 m 35,2 35,2 50 / 40 NE 

6 m 37,0 37,0 50 / 40 NE 

V2 
3 m 36,0 35,9 50 / 40 NE 

6 m 37,9 37,8 50 / 40 NE 

Výp. 

bod 

Výška  

nad 

teréne

m 

Vypočtená hodnota  LAeq,T [dB]  
Hygienický 
limit [dB] 

Posouzení limitu 

v roce 2018 

 po realizaci záměru 
2018 - před 

realizací 
2018 - po realizací 

LAeq,16h  LAeq,8h  LAeq,16h  LAeq,8h  LAeq,16h  DEN NOC 

V3 
3m 52,0 - 52,2 - 55 vyhovuje - 

6m 52,5 - 52,6 - 55 vyhovuje - 

V4 
6 m 50,8 - 51,0 - 55 vyhovuje - 

12 m 49,0 - 49,2 - 55 vyhovuje - 

V5 
3m 48,7 - 48,8 - 50 vyhovuje - 

6m 49,6 - 49,8 - 50 vyhovuje - 
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Hodnocení 

Do výpočtu jsou zahrnuty stacionární zdroje hluku v budoucím stavu a dále pak liniové zdroje na 

komunikaci III/2219 a II/224, kde je uveden výpočet před a po realizaci záměru. Provoz je jinak 

uvažován celodenní, u dopravy pak pouze v denní době. 

Stacionární zdroje hluku Vypočtené hodnoty u nejbližšího obytného objektu nepřekračují 

limitní hodnoty dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. v aktuálním znění 

a to s dostatečným limitem. S velkou pravděpodobností lze tak 

předpokládat, že stacionárními zdroji hluku nebude lokalita 

významným způsobem ovlivněna a nemělo by tak dojít k ovlivnění 

zdraví a pohody obyvatelstva v zájmové oblasti. 

Hluk z dopravy Vypočtené hodnoty ve zvoleném výpočtovém bodě před i po realizaci 

nepřekračují limitní hodnoty dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 

v aktuálním znění. Oproti stávajícímu stavu dochází k mírnému 

navýšení a to do úrovně 0,2 dB. Stěžejním bodem je výpočtový bod 

V5, který reprezentuje nemocniční zařízení. Zde se vypočtené hodnoty 

blíží k limitu. Považujeme tedy za vhodné provedení přímého měření 

hluku v ulici Valovská a to z důvodů zjištění skutečných hodnot 

hlukové zátěže z provozu vozidel. Dopravu pak doporučujeme 

v maximální míře omezit, využívat lehčí dodávkové vozy a rozložit ji 

rovnoměrně do celého pracovního týdne. 

Doporučená protihluková opatření 

S ohledem na výsledky hlukové studie, nejsou navržena protihluková opatření. V závěru je navrženo 

přímé měření hluku v ulici Valovská. 

Nejistoty výsledků výpočtového programu 

Nejistota výpočtu hluku programu HLUK+ verze 10.22 profi se pohybuje v rozmezí do 2 dB. 
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6. ZÁVĚR 

Z uvedených předpokladů plyne, že realizací záměru nedojde v dané lokalitě k celkovému ani 

dílčímu překročení ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, LAeq,T v denní době nad limitní 

hodnoty stanovené dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., v aktuálním znění. Změny oproti 

stávajícímu stavu jsou vyvolány obslužnou dopravou. Oproti stávajícímu stavu se hodnoty mění 

v úrovni do 0,2 dB. Navržený záměr by tak neměl mít významně negativní vliv na změnu hlukového 

zatížení v posuzované lokalitě a neměl by tak plošně ovlivnit hlukovou pohodu obyvatelstva 

v zájmové oblasti. S ohledem na to, že bylo provedeno pouze orientační sčítání dopravy, 

doporučujeme po realizaci záměru provést měření hluku v ulici Valovská. 

 

V příloze je uvedeno grafické znázornění izofon, které má však pouze orientačně informační 

charakter. Konkrétní hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A jsou uvedeny 

v tabulkách výpočtu. Skutečnou hlukovou situaci bude možné ověřit případným přímým měřením 

hladiny akustického tlaku A po realizaci záměru. 
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Příloha č. 1: Zobrazení průběhu izofon ve výšce 3 m nad zemí -  stacionární zdroje, po realizaci záměru 2018, den 

 

Zobrazení: HLUK+, verze 10.22 Profi 
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Příloha č. 2: Zobrazení průběhu izofon ve výšce 6 m nad zemí -  stacionární zdroje, po realizaci záměru 2018, den 

 

Zobrazení: HLUK+, verze 10.22 Profi 
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Příloha č. 3: Zobrazení průběhu izofon ve výšce 3 m nad zemí -  stacionární zdroje, po realizaci záměru 2018, noc 

 

Zobrazení: HLUK+, verze 10.22 Profi 
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Příloha č. 4: Zobrazení průběhu izofon ve výšce 6 m nad zemí -  stacionární zdroje, po realizaci záměru 2018, noc 

 

Zobrazení: HLUK+, verze 10.22 Profi 

  



Hluková studie                                                                             VEJCE CZ s. r.o. Valov 

 - 16 -

Příloha č. 5: Zobrazení průběhu izofon ve výšce 3 m nad zemí - doprava před realizací záměru 2018, den 

 
Zobrazení: HLUK+, verze 10.22 Profi 
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Příloha č. 6: Zobrazení průběhu izofon ve výšce 6 m nad zemí - doprava před realizací záměru 2018, den 

 
Zobrazení: HLUK+, verze 10.22 Profi 
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Příloha č. 7: Zobrazení průběhu izofon ve výšce 12 m nad zemí - doprava po realizaci záměru 2018, den 

 

Zobrazení: HLUK+, verze 10.22 Profi 
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Příloha č. 8: Zobrazení průběhu izofon ve výšce 3 m nad zemí - doprava po realizaci záměru 2018, den 

 

Zobrazení: HLUK+, verze 10.22 Profi 

  



Hluková studie                                                                             VEJCE CZ s. r.o. Valov 

 - 20 -

Příloha č. 9: Zobrazení průběhu izofon ve výšce 6 m nad zemí - doprava po realizaci záměru 2018, den 

 

Zobrazení: HLUK+, verze 10.22 Profi 
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Příloha č. 10: Zobrazení průběhu izofon ve výšce 12 m nad zemí - doprava po realizaci záměru 2018, den 

 

Zobrazení: HLUK+, verze 10.22 Profi 

 

 

 


